
Переможці акціı̈ вшанування лідерів 
економічного розвитку "Тріумф-2015" 
 

25 березня відбулася 13-та церемонія нагородження переможців акції 
вшанування лідерів економічного розвитку "Тріумф-2015".   

Акцію  проведено з метою сприяння економічному розвитку міста, 
вшанування його лідерів та ознайомлення громади міста з їх здобутками, а також  
визначення його найуспішніших суб'єктів господарської діяльності.  

Переможців визначали у десяти номінаціях.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Переможці Тріумф-2015":  

1. "Найбільший платник податків до місцевого бюджету серед 
підприємств-виробників" 
ВО "Карпати" 

 
Виробниче об'єднання "Карпати" засноване в 1977 році, як підприємство 

військово-промислового комплексу. В даний час підприємство підпорядковане 
Державному концерну "Укроборонпром".  

Підприємство виготовляє кабельно-провідникову продукцію і електронні 
компоненти для  таких відомих марок автомобілів, як : "Volkswagen Touareg", 
"Porsche Cayenne", "Mercedes C-class", "Mercedes E-class". На сьогоднішній день 
підприємством освоєно виробництво світлодіодних виробів, металопластикових 
конструкцій, корпусних меблів і кованих виробів. В даний час на підприємстві 
працює понад 1900 робітників. 
В серпні 2011 року ДП "ВО "Карпати" атестовано за міжнародною системою 
якості ISOTS 16949.  



Підприємство також надає послуги з обробки металу, виготовляє засоби 
малої механізації сільського господарства, вироби для активного відпочинку. 

2. "Краще інвестиційно-промислове підприємство" 
ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат" 

 
Товариство з додатковою відповідальністю 

«Івано-Франківський хлібокомбінат» є одним з 
найбільших бюджетоутворюючих промислових 
підприємств міста. На підприємстві  
виробляється близько 55 т хліба, хлібобулочних 
виробів та 0,5 т кондитерських виробів на добу. 
В даний час на підприємстві працює понад 550 
працівників. 

Підприємство активно розвивається, 
постійно демонструє високі показники 
діяльності. Темп росту обсягів реалізації 
продукції ТДВ «Івано-Франківський 
хлібокомбінат» за 2015 рік у порівнянні з 
аналогічним періодом 2014 року становить 155,6 
%. Підприємство є лідером харчопереробної 
галузі. 

Підприємство щорічно реалізовує ряд 
інвестиційних проектів. Маючи багаторічний 
досвід роботи, керівництво підприємства 
сповідує прогресивні технологічні підходи, 
періодично проводиться модернізація 
обладнання, впровадження нових технологічних ліній тощо.   У виробниче 
обладнання інвестовано більше 54 млн.грн.  

У травні 2016 року на виробництві заплановано запуск новоствореної 
батонної лінії, вартість проекту понад 25 млн. грн., що суттєво збільшить 
виробничі потужності підприємства. 



3. "Місцева марка"  
ПАТ ВТКФ «Ласощі» - місцевий виробник солодощів під торговою маркою 

«Локарно»  
 
Одним з пріоритетів ПАТ ВТКФ «Ласощі» 

була і залишається  якість продукції. Фабрика, 
заснована у Івано-Франківську у далекому 1912 
році, отримавши необхідну для розвитку 
підприємства суму іноземних інвестицій у 2007 
році, постійно працює над вдосконаленням 
технології виробництва, модернізує обладнання, а 
також якість та зовнішній вигляд пакувальних 
матеріалів. 

На даний час асортимент ПАТ ВТКФ 
«Ласощі» налічує понад 60 найменувань. Це 
пралінові, помадні цукерки, цукерки з 
грильяжним та збивним корпусом, з фруктовими 
начинками.  

Стійкою позицією фабрики є використання 
натуральної сировини. Постійно здійснюється розробка та впровадження у 
виробництво нових видів продукції. 

Проводиться робота над розширенням дистриб’юторської сітки по Україні 
та за її межами. Продукція під торговою маркою «Локарно» Івано-Франківської 
ПАТ ВТКФ «Ласощі» відома у Прибалтиці, Молдові, Польщі, Вірменії, 
Туркменістані, Киргизії, Грузії та інших країнах. 

 

4. "Підприємство-експортер року" 

 ТОВ "Електролюкс - Україна" 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Електролюкс - 
Україна» є одним з найбільш 
стратегічних іноземних інвесторів, які 
працюють у місті, є ТОВ «Електролюкс 
Україна» шведської Компанії Electrolux 
– одного з світових лідерів виробництва 
побутової техніки і професійного 
устаткування,  яке розпочало свою 
діяльність у Івано-Франківську у 2009р. 
Вже зараз ТОВ «Електролюкс Україна» 
є одним з найбільших промислових підприємств міста, на підприємстві працює 
близько 300 осіб.  

Сьогодні у Івано-Франківську під брендом Electrolux щомісячно 
випускається понад 20 000 пральних машинок різних модифікацій. За останні 
чотири роки, при значному зниженні у 2014 році загального обсягу реалізації 
побутової техніки в Україні, частка реалізації продукції ТОВ «Електролюкс 
Україна» на українському ринку зросла з 5% до 16% та невпинно зростає, 



здобуваючи популярність серед споживачів завдяки балансу ціна – якість, 
прогнозуюче зростання до 25 %.  

Географія експорту пральних машинок, вироблених у Івано-Франківську,  
охоплює країни Східної Європи та Скандинавію: Польща, Чехія – 23,7%, 
Франція, Італія та країни Скандинавського півострову – 10% тощо. Обсяги до 
РФ скоротилися з 80% до 17,4%. Щорічно компанія розширює обсяги експорту, 
освоюючи нові ринки збуту Грузії, Азербайжану, Киргизії та Узбекистану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. "Виробниче підприємство малого бізнесу" 
ПП "Корунд" 

 
Приватне підприємство "Корунд" зареєстроване у 1995 році, здійснює 

виробничу діяльність з 2002 року. Далі рік за роком в прогресуючому темпі 
нарощувалися агрегатні потужності. Збільшилися масштаби виробництва, як в 
інтенсивному, так і екстенсивному напрямках. Кількості випущеної продукції 

зросли з одиниць до десятків, а персонал 
нараховує 35 працівників. 

Основним видом діяльності є виробництво 
абразивних виробів, а саме: кругів абразивних на 
бакелітовій зв'язці армованих скловолокном. 

 
Продукція ПП "Корунд" користується попитом на ринку України. Серед 

клієнтів підприємства переважають підприємства металообробки, ливарні 
заводи, торгівельні мережі. Також продукція підприємства експортується в 
Молдавію. 

В 2015 році обсяг реалізованої продукції становив 5,5 млн.грн.  
 

6. "Інноваційне підприємство в галузі ІТ-технологій" 
ТОВ "Софтджорн-Україна" 

 
Softjourn – це міжнародна сервісна компанія з розробки 

програмного забезпечення з головним офісом в США, м. Фрімонт, 
штат Каліфорнія. Центр з розробки знаходиться в Івано-
Франківську.   

Компанія працює за принципом високого професіоналізму 



та креативного підходу до виконання поставлених завдань. Компанія пропонує 
великий спектр послуг, використовуючи провідні ІТ технології. Також вони  є 
експертами з розробки мобільних аплікацій. Згідно з рейтингом IAOP 
(International Association of Outsourсing Professionals) в 2011 році Softjourn 
увійшов у 20 найкращих "Rising Star" аутсорсингових компаній, які 
обслуговують країни Європи та у 10 кращих компаній з обслуговування Східної 
Європи. 

 

7. "Кращий заклад ресторанного господарства" 
Ресторан "Ювілейний" 
 

Ресторан "Ювілейний"  у мікрорайоні "Калинова 
слобода" розпочав свою роботу  у вересні 2014 році. Це 
маленька Європа на околиці міста. Цей заклад ресторанного 
господарства  може прийняти 250 гостей. Загальна площа 
ресторану  - 380 кв.м. 

Ресторан "Ювілейний"  - це ресторан для найкращого 
відпочинку, де можна відчути  атмосферу свята і 
відпочити від міського гамору. Широкий вибір страв 
української та європейської кухні.  Відмінне 
співвідношення ціни та якості дає можливість чудово 
провести час та покуштувати смачних страв. 

Привітний персонал  ресторану  докладає  
максимальних  зусиль для обслуговування гостей  та 
створює теплу  атмосферу ресторану, а настрій завжди 
піднімає українська музика. 
 
  

 

8.  "Кращий заклад торгівлі" 
Торгова мережа "Делікатес"  
 

Торгова мережа продуктових магазинів 
"Делікатес" в Івано-Франківську функціонує на вул. 
Незалежності,40, площа, Ринок,1, вул. Пасічна,2 

У мікрорайоні Пасічна  у  вересні  2015 року 
відкрився магазин-кафе "Делікатес". Його називають 
магазином нового покоління з акцентом на "правдивій 
їжі", адже тут готують і продають страви з натуральних і 

свіжих місцевих продуктів, овочів та фруктів з 
власного городу. Родзинкою магазину є кав’ярня 
з розкішною вітриною кондитерських виробів 

власного виробництва: від 
духмяного, щойно спеченого 
хліба, до французьких тістечок 
макаронс. 



Продуктові магазини "Делікатес" пропонують крім основних груп 
продовольчих товарів: кулінарні вироби власного виробництва; 
• смачні еко-сувеніри ручної роботи - медові пряники, калинове желе, гарбузово-
апельсиновий конфітюр, бузиновий сироп; святкові торти, пляцки, тістечка та 
інші солодощі на будь-який смак; "родзинку" Кондитерського Дому "Надія" - 
французькі тістечка макаронс. 

Якщо немає можливості завітати в ці магазини,  можна замовити 
продукцію онлайн на  сайті  мережі з доставкою додому в межах Івано-
Франківська та приміської зони або в інше місто службою доставки "Нова 
пошта". 

"Делікатес" - це чудове місце, щоб посидіти з друзями за філіжанкою кави 
з тістечками, смачно пообідати, подивитися футбол та інші спортивні події з 
кухлем пива та ковбасками-гриль. Для відвідувачів магазинів "Делікатес" 
працює безкоштовний Wi-Fi. 
 
 

 9. "Будівельна організація" 
ТОВ "ПМК-77"  
 

Будівельна компанія у формі Товариства з 
обмеженою відповідальністю "ПМК-77" разом із 
своїми стратегічними партнерами, 
використовуючи працю висококваліфікованих 
працівників, застосовуючи при виконання 
будівельних робіт найновіші технології, 
екологічно чисті будівельні матеріали будує та 
надає будівельні послуги у відповідності до 
високоякісних стандартів будівельної галузі. 

Команда досвідчених фахівців готова взяти 
на себе виконання навіть складних, трудомістких 
і відповідальних завдань. Наявність широкого 
асортименту сучасної спецтехніки, здатної 
виконувати різноманітні дії (висотні і земляні 
роботи, підйом різного вантажу, 
бурові  екскаваторні роботи, бетонні і 
оздоблювальні процеси, всілякі перевезення 
землі, асфальту тощо) 

Компанія ТОВ "ПМК-77" працює відповідно до принципу: "Надійність, 
точність, професіоналізм і чесність".  
 

10. "Кращий готель (мотель)" 
Фонтуш Бутік-готель 
 
Фонтуш Бутік-готель – перший в Івано-Франківську готель, який повністю 
відповідає своїй класифікації. Це тип невеликого готелю: особливо стильний, 
розкішний, з високим рівнем обслуговування та ексклюзивним  інтер’єром. У 

http://www.delikates.if.ua/


готелі витримані всі сучасні технології сучасного 
сервісу. Кожен номер має свою назву, своє обличчя та  
всі зручності. 
Персонал готелю завжди готовий врахувати 
індивідуальні потреба кожного з  гостей. 
Зручне розташування та наближеність до центральної 
частини міста, надають  гостям багато переваг та 
можливість завжди бути у центрі ділового  та 
культурного життя міста Івано – Франківська. 
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